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Augusztusi templomkerti találkozó

„Szivárványívemet helyezem a felhõkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök.” 1Móz 9,13

Hogyan látták a résztvevõk…?
Természetesen, ha megkérdezünk valakit, valószínûleg azt fogja mondani, hogy
nagyon jó volt. A részleteket illetõen
azonban már különbözõek lehetnek a
vélemények. A Szivárvány terjedelmét
figyelembe véve, a mellékelt táblázatban
adjuk közre a tábor, illetve az egyes életkori csoportok (ifik, középkorúak, nyugdíjasok) véleményét. Ugyanitt megtalálhatjuk a korábbi táborok értékelését és ezek
változását is. (Bár 2001-re a nagyobb
csoportok véleménye nincs meg külön.) A
statisztikák mindig ravaszak, a számokon
kívül érdemes más tényezõket is megfontolni a végsõ következtetés elõtt.
Ha összegezni akarjuk:
– a kitöltõ 212 résztvevõ szerint a szervezõk
figyelmessége, a csoportvezetõk beszélgetést segítõ tevékenysége, a kézmûves foglalkozás és a válaszolók társaikról alkotott
pozitív véleménye voltak a meghatározó
erõsségei a tábornak.
– gyengének ítélték meg ugyanakkor a
tisztálkodási lehetõséget, a szállást, személyes problémáikhoz kapott segítséget. Idén
szellemi vetélkedõ helyett EXPO volt, mely
nagy sikert aratott.
Ha megvizsgáljuk a megítélésbeli változásokat is, azt láthatjuk, hogy 2002-ben volt,
amit jobbnak, volt, amit gyengébbnek láttak
a táborlakók, mint 2001-ben. És ha visszaemlékezünk, ezeknek a javulásoknak (pl.
szállás, tisztálkodás) tényszerû alapja volt.
2003-ban viszont szinte mindent rosszabbnak vagy szigorúbban ítéltünk meg.
Különösen feltûnõ ez a szállás esetében,
pedig ott az új ágynemûk által tényleges
javulás volt, mégis az elõzõ évhez képest
0,65-el gyengébbre minõsítették. Valószínûleg ennek két oka van: egyrészt rájöttek
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a táborlakók, hogy van értelme kifejteni a
véleményüket, markánsabban megjeleníteni
nemtetszésüket is, mert van következménye,
másrészt lehet, hogy unja a többség ezt a
táborhelyet.
A szervezõk az utóbbiak alapján új
táborhely fokozott keresésébe kezdtek. A
fejleményekrõl majd késõbb hallhatunk.
Köszönjük mindazoknak a kérdõívek
kitöltését, akik rászántak néhány percet, és
megfontoltan jelezték véleményüket.
Igyekszünk a további táborokhoz felhasználni ezeket.
Mózes Áron
csoportvezetõ

Tábori emlékek

Középkorúak

Nyugdíjasok

változás 2002-2003

-0,17
-0,23
-0,03
0,39

4,38
4,07
4,27
4,12

-0,04
-0,12
-0,18
-0,18

4,25
3,69
3,98
3,90

4,48
4,46
4,57
4,37

4,75
4,87
4,81
4,43

0,00
-0,03

4,65 -0,08
4,29 -0,14

4,49
4,00

4,88
4,62

4,94
4,69

3,37 3,96
3,41 3,78
3,64 4,37
3,99 4,54

4,63
4,76
4,88
4,73

2003

Ifik

Milye n volt a hé t általában?
1. K edves emberekkel tölthettem el
4,59 4,42
2. H item erősödött
4,42 4,19
3. G y ülekezeti közösségben ép ültem
4,48 4,45
4. T öbb gy ülekez eti tagot megismertem
3,91 4,30
Hogy értékeled a sz ervez ést?
5. Sok sz emp ontra figy eltek a szervezők 4,73 4,73
6. A p rogramkínálat jó volt
4,46 4,43
... a táborhe lye t?
7. Szállás
3,71 4,34
8. T isztálkodás
3,69 4,03
9. Étkezés
4,44 4,64
10. T ábor kialakítása
4,61 4,62
… a csoportos be szélge tése ket?
9. Ép ültünk egy más hite által
4,52 4,43
10. El tudtam mondani, amire rájöttem
4,15 4,06
11. Segítséget kap tam p roblémámhoz
4,13 3,85
12. A csop . vez ető segítette a besz élgetést 4,64 4,78
… a sz abadidõs programokat?
13. K irándulás
4,59 4,26
14. Játékos sp ortvetélkedő
4,34 4,16
15. Futball
4,35 4,13
16. (Sz ellemi vetélkedő) Exp o
4,45 3,71
17. K éz műves foglalkoz ás
A ké rdõíve t kitöltõk száma
194 242

változás 2001-2002

2002

2001

KÉRD ÉS

2003

0,64 3,69 -0,65
0,35 3,66 -0,37
0,20 4,01 -0,63
0,01 4,26 -0,36

-0,09 4,09 -0,34 3,76
-0,08 3,95 -0,11 3,78
-0,28 3,70 -0,15 3,36
0,15 4,55 -0,23 4,46
-0,33
-0,18
-0,22
-0,73
48

4,41
4,08
4,05
4,66

4,82
4,50
4,33
4,71

3,96 -0,30 3,80 3,97
3,95 -0,21 4,02 3,63
4,32 0,19 4,07 4,65
4,56 0,85 4,39 4,72
4,45
4,14 4,77
212 -30 114
82

5,00
5,00
4,40
–
5,00
16

Tábori emlék

16-os csoport
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Új versek

Könyvismertetés

A Mátrában
Magas az erdõk fája,
árnyékolja a mennyet.
A völgy is kedves a szemnek,
ha fény-folt hull avarára.
Üzen a fent a lentnek,
hogy nem hagyta magára.

Isten kérdez (Jób 39)
Eddig te kérdeztél, Jób.
Madárröptû idõdnek végén
most Õ teszi fel neked kérdéseit:
Ismered-é az ég törvényeit,
magadat és a föld többi csodáját;
a felhõk futását a Mátra felett,
az apró virágok, lepkék, madarak
titkát;
ifjúkorod örömét, s a kor redõit az
arcon;
hogy miért választottalak ki
kegyelemre,
angyalaim hogyan kísértek utadon
csodákkal?
Íme én parányi vagyok, hát mit is
feleljek?
Kezemet szájamra teszem, de bocsásd
meg
a felkiáltó- és kérdõjeleket, ha leírtam.
Míg mondataim végét le nem zárod
egy ponttal.
Kovács Tibor
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A közelmúltban jelent meg Dr. Ötvös
László legújabb könyve: „A Hajdúvidéki
Református Egyházmegye története”.
Az alcíme sokatmondó: „Az egyházi élet
hétköznapjai”.
50 éve, 1952-ben alakult meg az egyházmegye, ahol 29 gyülekezetben 35 lelkipásztor teljesít szolgálatot. A könyv
rövid bevezetõjében segít az alapok
megértésében is, visszanyúlik egészen
1552-ig. A reformáció korától a Debreceni Egyházmegyéhez tartoztak a
jelzett gyülekezetek, majd 1822-ben és
1952-ben történtek változások.
A mû igen gazdag forrásanyagra épül,
nemcsak nyomtatott dokumentumok,
hanem a Kollégiumi Levéltár és a lelkészi hivatalok kéziratait is felhasználja. A
sok értékes adat között találhatjuk a
Tiszántúli Református Egyházkerület
püspökeinek felsorolását, espereseinek,
gondnokainak rövid élettörténetét, majd
az egyházmegye gyülekezeteinek történetét Balmazújvárostól Vámospércsig,
és az ott szolgált lelkészek pályafutását.
Mindenki számára érdekes betekintést
nyerni ezekbe a történetekbe, felfedezni
ismerõs lelkipásztorok, gyülekezetek
nevét.
A könyv külön értékét az adja, hogy
idáig még nem jelent meg hasonló öszszefoglalása ennek a témának. 2002-ig
szerepelnek benne az adatok, íg y
napjaink aktuális egyházi hétköznapjaiba
is bepillanthatunk.
Székely Pálma

Keresztrejtvény

Jézus szavai a Máté evangéliumából: I, II.

Készítette: Ötvös Csaba
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Az iskolai hitoktatásról
Szeptember van, az iskolakezdés ideje.
Gyerekek, tanárok és szülõk a kikapcsolódást jelentõ nyári vakáció után komolyan
készülõdnek a rendszeres munkára. A hittan
tanítás területén is hasonló a helyzet.
Gyermek és felnõtt egyaránt örömmel várja, hogy hétrõl hétre ismét találkozhassanak
egymással.
Idén is, az elmúlt évekhez hasonlóan, a
Nagyerdei Gyülekezet területén lévõ hat
általános iskolában több mint 300-320
gyerek számára hangzik el a Biblia tanítása.
Az egyes iskolák épületeiben az összesen
30-32 hittan csoportot öt hitoktató látja el,
nem kis akadályokat leküzdve. Nagy
nehézséget jelent ugyanis a hittan órák
megtartásának idejét illeszteni az iskolai
tanrendhez, valamint az egyes szakkörök,
sportkörök és kézmûves foglalkozások
idejéhez. Örömteli hír, hogy a relatív létszám
mégsem csökken, sõt ha figyelembe vesszük
azt, hogy egyes iskolánkban a tanulók
létszáma felére csökkent, csak hálát adhatunk Istennek, hogy a hittanos gyereklétszám
alig lett kevesebb. Pedig tekintetbe kell
vennünk az egyházi iskolák (Kisrefi,
Tanítóképzõ Gyakorló Iskola) elszívó
hatását is, hisz a vallásos nevelést igénylõ
szülõk nagy része ide íratja gyermekét.
Gyülekezetünkbõl évente mintegy 70-80
gyerek valamelyik egyházi intézményben
látogatja a hittant, ezzel is csökkentve az
önkormányzati iskolákban a hittanosok
számát.
Minden hónap utolsó vasárnapján családi
istentiszteletet tartunk a templom
épületében, ahova szeretettel hívogatjuk
nemcsak a hittanos gyerekeket, hanem a
hozzátartozókat is. Így szülõk és gyerekek,
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nagyszülõk és unokák együtt vehetnek részt
a számukra tartott istentiszteleti alkalmakon,
gyönyörködhetnek az orgonamuzsikában,
a közös énektanulásban és az ige üzenetében.
Miért írom le éppen most mindezeket a
tanév kezdetén? Mert úgy érzem, hogy
nagyon sok múlik rajtunk szülõkön,
nagyszülõkön is. Igen, mindannyian
felelõsek vagyunk valamilyen szinten
gyermekünk, unokánk lelki fejlõdéséért.
Nem mindegy ugyanis, hog y mit lát
gyerekünk, mit mondunk neki. Aki saját
maga is csak néha-néha látogatja a
templomi alkalmakat, aki félvállról veszi
Isten tanítását, kevésbé remélheti a
környezetében élõ gyerekek buzgóságát. Aki
azt mondja gyermekének, hogy fontosabb
a Mihály-napi vásár, mint az istentisztelet,
vagy a sportvetélkedõ, mint a hittan óra,
nem veszi észre, hogy negatív véleményével
mennyit ront annak a lelkében, akinek pedig
a legtöbbet szeretné adni.
Ezért arra kérek minden hozzátartozót,
hogy ragadja meg a kínálkozó alkalmat, és
küldje gyermekét az iskolai hittan órákra,
menjenek el közösen a családi istentiszteletekre.
Jézus mondta:
„Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne akadályozzátok õket,
mert ilyeneké az Isten országa.” ( Lukács
18,16)

Máthé Györgyné
iskolai hitoktató

Gyerekeknek
Idén Sátoraljaújhelyen, a gyülekezeti táborban ismét megrendeztük a szinte már
hagyományosnak mondható gyermekrajz pályázatot. Idén az elsõ díjat Hám Balázs,
8 éves kisfiú nyerte, aki elõször volt bibliai táborban.
Rajzának címe: „ Jézus elhívja tanítványait.”
Gratulálunk Balázs az eredményedhez! Jövõre is szeretettel várunk.
N = 14,
A =1,
M = 11,
K = 2,
L = 12,
J = 4,
Ö = 10,
E = 13,
T = 18,
É = 5,
S = 15,
G= 20,
C = 22,
V = 3,
H = 7,
Z = 19,
I = 9,
U = 6,
Á = 17,
Y = 21,
B = 8,
R = 16,
Ki mondta kinek, és hol található a Bibliában a következõ idézet?
A megoldáshoz szükséges kulcsot a kép mellett megtalálhatod!
4, 10, 4, 4, 13, 18, 13, 2,

6, 18, 17, 14, 1, 11, 5, 15, 5, 14, 1 3, 11, 8, 13, 16, 13, 2,

7, 1, 12, 17, 15, 19, 1, 9, 3, 17,
11, 17, 18, 5,

18, 13, 15, 19, 12, 13, 2,

18, 9, 18, 13, 2, 13, 18.

14, 5, 20, 21, 18, 9, 19, 13, 14, 2, 9, 12, 13, 14, 22.

A megoldást küldd el a következõ címre:
Dr. Máté Györgyné, 4027 Debrecen, Fáy András u. 14.
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„Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te
jó lelked vezéreljen az egyenes úton!”
(Zsolt. 143,10)

Hírek

Zenés áhítat

– Tanévnyitó családi istentisztelet
lesz szeptember 28-án, vasárnap 3 órakor a templomban.
– A kiscsoportok legkésõbb október
elsõ hetében, a megszokott idõpontok
szerint kezdik alkalmaikat.

(vasárnaponként 5 órakor)

Imádkozzunk…
– betegeinkért, betegekért.
– tanévet kezdõkért: diákokért, tanárokért, tanítókért, szülõkért.
– hitoktatásra, konfirmációra, bibliaiskolába járókért.

Szept. 14. Kiss Vilmos Péter hegedül,
Sárosi György mélyhegedül, Ádám
Károly gordonkázik.
Szept. 21. Breznyán István trombitál,
Tokszi Ágnes énekel, Sárosi Dániel
orgonál.
Szept. 28. Ugrin Kornélia és Kósa
Karolina énekel.
Okt. 5. Karasszon Dezsõ orgonál.
Okt. 12. Dobi Bálint orgonál.

Tábori emlékek
Szivárvány –
a Debrecen-Nagyerdei Református Egyházközség hírlevele
4032 Debrecen, Bolyai u. 25. Telefon: (52) 410-811
Felelõs kiadó: Püski Lajos, lelkipásztor
Fejléc: Betûvetõ Bt.
Tördelés: Bene Lászlóné
Nyomda: REXPO Kft. Készült 600 példányban
11. évfolyam 9. szám, megjelenik havonta
Egyházközségünk számlaszáma: 11738008-20012917

